
Gençlik Değişim Komitesi – Kamp Düzenleyecek Kulüpler için Davet Yazısı 
 

 

 
Değerli Canlı Başkanlarımız, 

 
Kısa Dönem Gençlik Değişim Programına Kamp düzenlemek suretiyle katılacak 
Kulüplerimiz için başvuru süreci başlamıştır. Bu programın başvuruları sizin 



döneminizde yapılacak, gerçekleştirilmesi ise büyük ihtimalle gelecek dönemde 
olacaktır. Bu yüzden siz dönem başkanlarımızdan bu duyurumuzu gelecek dönem 
başkanınızla birlikte değerlendirmenizi rica ederiz. Bu mesajın bir kopyası bölge 
ofisimizde kayıtlarında erişilebilen gelecek dönem başkanlarına da gönderilmektedir. 
Gelecek dönem başkanınızdan bu mesajı alıp almadığını teyit etmenizi ve almamış 
ise size gönderilen mesajı kendisiyle paylaşmanızı rica ederiz. 

 
Değerli Gelecek Dönem Başkanlarımız, 

 
Hayatınızda çok özel bir yıl olacağına inandığımız Rotary de başkanlık döneminiz için 
sizi şimdiden yürekten kutlarız. Geçmiş dönemlerde birçok Kulübümüz çok 
başarılı Gençlik Değişim yaz kampları düzenleyerek, ülkemizi ve kültürümüzü 
dünyanın değişik ülkelerinden gelen gençlere en iyi şekilde tanıtmıştır. Yapılan 
hizmet çok değerlidir. Bu başarılı çalışmalardan dolayı kulüplerimizi tebrik ediyor ve 
teşekkür ediyoruz. 

 
Gençlik Değişim Kısa Dönem Yaz Kampları ile ilgili kısa bilgiler vermek ve bazı 
notları sizlerle paylaşmak isteriz. 

 
 
 

Kısa Dönem Değişim Nedir ? 

 
Uluslararası Rotary’nin kültürlerarası değişim ile Dünya Barışı ve Anlayışına katkı 
sağlamak üzere organize ettiği Gençlik Değişim Organizasyonlarından biridir. Çeşitli 
ülkelerden gençlerin 2-4 hafta, evlerde ve otellerde ağırlanması ve bazen bir temaya 
dayalı çalışmaların sürdürüldüğü bir programdır. 

 
 
 

Neden Önemlidir ? 

 
Çünkü Rotary'nin Gençlik Değişim Programı, hayat boyu süren dostluklar kurdurtan 
ve uluslararası anlayışı geliştiren en popüler programlarından biridir, 

 
Çünkü Rotary şemsiyesi altında gençlere başka ülkeleri ve kültürlerini tanıma fırsatı 
verir, 

 
Çünkü ülkemiz hakkında olası yanlış imajı düzeltmeye olanak tanır, 

Çünkü gençlerin dünya görüşlerine yeni bir boyut kazandırır. 

 
 

Değerli Başkanlarım, 

 
Kamp düzenlemek isteyen kulüplerimizin ekte gönderilen dokümanları 

 
doldurarak 15 Ocak 2023 tarihine kadar step@rye2430.org adresine ulaştırmalarını 

rica ediyoruz.

mailto:step@rye2430.org


 

Formlarla birlikte kampın detaylı programını içeren İngilizce bir tanıtım belgesi de 
gönderilmesi gerekmektedir. Örnek Kamp Programı ekler arasındadır. 

 
 
 

Bölgemiz, kamp düzenlemek isteyen Kulüplerimize öncelikle başka Kulüplerle ortak 
kamp düzenleme olanağını araştırmalarını önermektedir. Birden fazla şehirdeki 
kulüplerce düzenlenen müşterek kamplar, hem kamplarımızı içerik yönünden 
zenginleştirecek, hem de doluluk oranını artıracaktır. Bu konuda komitemizden de 
destek talep edebilirsiniz. Düzenlemeyi düşündüğünüz kampın tarih ve yaş grubu ile 
ilgili olarak komitemizin deneyimlerinden yararlanmanızı önemle rica ederiz. 

 
 
 

Bu posta ekinde 3 adet doküman bulunmakta olup aynı zamanda Bölge web 
sitesinden de indirilebilmektedir. 

 
Rotaryen sevgi ve saygılarımızla, 

 
GDB Can Çığırgan - Gençlik Değişim Ana Komite Başkanı 

 
GDB Zeynep Berberoğlu - Kısa Dönem Değişim Komite Başkanı 


